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 1. Introdução

 
Se um modelo internacional de direitos de propriedade intelectual (DPI), com os contornos 

do  que  conhecemos  hoje,  delineia-se  no  pós-guerra,  no  contexto  das  uniões  e  da  política  de 

diretrizes internacionais de governo, é a partir dos anos 90, com a finalização da Rodada Uruguai, a  

criação da Organização Mundial do Comércio e a aprovação do Acordo Relativo aos Aspectos do 

Direito à Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (TRIPS) que podemos falar da 

emergência de um modelo global (supranacional) de regulação de tais direitos. Isso porque o TRIPS 

não apenas obriga os estados-membros da OMC a aderirem a um mesmo conjunto de regras, como 

estabelece padrões mínimos a serem implementados.

A  nova  tendência  de  regulação  inaugurada  pelo  TRIPS  foi  radicalizada  nas  décadas 

seguintes à criação da OMC, ao mesmo tempo em que a Internet emerge e consolida-se como um 

ambiente potencialmente diverso, baseado na horizontalidade e no compartilhamento da produção e 

circulação de bens e serviços1.  Nosso argumento é que a agenda de escalada de legislações de 

controle tem início nos EUA, em 1998, com o  Digital  Millenium Copyright  Act (DMCA) e se 

expande,  através  de  acordos  executivos  e  iniciativas  multilaterais,  para  os  países  da  zona  de 

influência  da  OMC.  Já  neste  século,  o  caso  Wikileaks  detona  uma  nova  onda  protetiva,  com 

legislações  que  incidem  diretamente  sobre  os  provedores  de  serviços  de  Internet,  atalhando 

caminhos judiciais tradicionais. Em ambos os casos, observa-se alterações, em diferentes graus, nas 

legislações nacionais a fim de atender aos parâmetros ditos internacionais de enforcement.  Ainda, 

devemos considerar como uma das principais características das diferentes iniciativas envolvendo 

direitos de propriedade intelectual  desde o final dos anos 90, sejam aquelas que demonstram a 

influência  dos  interesses  corporativos  norte-americanos  nas  agências  multilaterais,  seja  aquelas 

vinculadas à acordos bilaterais, é a adoção de mecanismos do TRIPS-plus2, os quais envolvem a 

ampliação do escopo e/ou do nível de proteção estabelecido no Acordo TRIPS. 

Entretanto, ao contrário do que ocorreu em momentos anteriores, observa-se a emergência 

de um intenso debate na esfera pública sobre direitos e privacidade na Internet, os quais referem-se 

diretamente aos  DPI.  Este  debate amplia-se,  em termos de atores envolvidos e  publicidade,  na 

medida em que a Internet e as novas tecnologias difundem-se pelo tecido social, deixando de ser 

assunto restrito a círculos altamente especializados. Um dos primeiros casos de grande repercussão 

1�  Desde seu surgimento, um dos arranjos mais caros à rede é o que se convencionou chamar de neutralidade da  
rede, ou seja, a não discriminação entre os “tipos” de pacotes, garantindo a igualdade de condições de toda a informação  
da rede.
2�  “Trips-plus são as políticas, estratégias, mecanismos e instrumentos que implicam compromissos que vão 
além daqueles patamares mínimos exigidos pelo Acordo TRIPS, que restringem ou anulam suas flexibilidades ou ainda  
fixam padrões ou disciplinam questão não abordadas pelo TRIPS” (BASSO, 2005, p.24-25), geralmente impostos por 
um ator com maior peso político e econômico envolvido na negociação - via de regra, os EUA.



envolvendo o tema ficou conhecido como caso Naspter, envolvendo esta rede de compartilhamento 

de  arquivo,  a  indústria  fonográfica  e  grandes  bandas.  Embora  com  um  público  relativamente 

restrito, o caso Naspter suscitou o primeiro grande debate sobre o alcance dos DPI na Internet. Em 

um  contexto  radicalmente  diferente3,  no  início  de  2012,  os  EUA  presenciaram  a  primeira 

manifestação  de  grandes  proporções  sobre  o  tema,  o  Blackout-day,  em  que  diversos  sites 

suspenderam, totalmente ou em parte, seus serviços em razão da discussão de leis restritivas ao uso 

da Internet no congresso norteamericano. 

O  Blackout-day  é parte de uma onda contra-hegemônica, a qual inclui não apenas ações 

diretas da sociedade civil. Diversos países têm aprovado legislações que garantem direitos mínimos 

de governança na internet, principalmente no que se refere ao regramento sobre a trafegabilidade 

dos dados e  a  oportunização equânime sobre o acesso a serviços e  informações,  o que tem se 

convencionado chamar de neutralidade de rede. A neutralidade é um tema transversal que envolve 

desde interesses corporativos de empresas de telecomunicações sobre o controle dos conteúdos que 

circulam nos seus cabos e fibras; empresas de conteúdo, que dependem da infraestrutura de rede 

para o sucesso do negócio; e usuários em geral, na medida que a neutralidade (ou sua ausência) 

impacta diretamente na maneira como os serviços de Internet são prestados e cobrados.

Cabe questionar, no escopo da análise, de que maneira se pode mensurar se um país garante 

um arcabouço jurídico para regulamentar direitos de cidadania e privacidade na Internet. Sabendo 

que os arranjos institucionais, a partir do sistema multilateral, são influenciados por sistemas de 

poder que vão para além dos limites do Estado Nação, propomos apresentar uma cartografia das 

legislações de DPI relacionadas à Internet, bem como iniciativas de controle no que se refere ao 

combate a "pirataria" digital e aos cybercrimes. 

Para tanto, a proposta metodológica deste trabalho é estabelecer um estudo comparado a 

partir dos seguintes aspectos:  (a)  existência de legislação nacional específica sobre Internet; (b) 

necessidade de ordem judicial para retirada de conteúdo protegido por copyright; (c) existência de 

legislação ou mecanismo legal de bloqueio de serviço de conexão; (d) legislação nacional específica  

sobre privacidade digital. Neste artigo, parte de um estudo inicial que compara países da América 

Latina, Europa e EUA, vamos focar especificamente no caso norte-americano e brasileiro. Nosso 

ponto de partida é o relatório  Freedom on the Net,  produzido pela  Freedom House,  instituição 

independente  sediada  nos  EUA que  produz  relatórios  anuais  sobre  liberdade  de  expressão  e 

imprensa  que nos  últimos  dois  anos  se  dedicou  a  produzir  um relatório  específico  sobre  estas 

questões relacionadas à Internet em mais de 50 países.

3�  Considerando a capacidade da articulação social via web (tanto na forma de web protetos, quanto a fim de  
viabilizar  ações  fora  da  rede),  a  quantidade  de  atores  envolvidos  (a  mídia  corporativa  internacional,  as  mídias 
alternativas, grupos de usuários, acadêmicos, atores estatais, etc) e a dimensão e alcance do debate, que tornou-se viral  
e internacionalizado.



2. Direito de autor no contexto digital e o modelo dos EUA

O DMCA é produto de uma agenda em torno dos DPI construída desde os anos 80, quando 

tais  direitos  (considerados  como  “ativos”)  passaram  a  progressivamente  ampliar  seu  peso  na 

balança comercial norte-americana (CASTELLS, 2000). Aprovado em 1998, no governo Clinton, o 

DMCA está em vigor desde 20004. Em linhas gerais, a lei criminaliza tanto a infração do direito 

autoral  em si  (a exemplo da cópia não autorizada),  ampliando consideravelmente a  punição às 

infrações  na  Internet,  quanto  a  produção  e  distribuição  de  tecnologia  que  permita  driblar  as 

proteções autorais.

Segundo a Eletronic Frontier Foundation (EFF), duas seções do DMCA são especialmente 

controversas: a seção 1201 contempla dispositivos anti-invasão, permitindo a adoção de controles 

de acesso e medidas técnicas de proteção, como o DRM5, e criminalizando tanto o contorno dos 

bloqueio, quanto a criação de ferramentas que permitam tal contorno. Embora os dispositivos anti-

invasão não tenham sido  capazes  de  atingir  seu  fim explícito  (“parar  a  pirataria  na  internet”), 

mostram-se um importante instrumento de coação dos usos justos dos conteúdos protegidos por 

direitos autorais, da livre expressão e o desenvolvimento da pesquisa científica ao não diferenciar 

qualitativamente  as  cópias,  bem como refreia  a  inovação  tecnológica  ao  coibir  a  produção  de 

tecnologias que, mesmo sem terem sido criadas com tal objetivo, possam ser utilizadas para burlar 

as travas tecnológicas.

A seção 512, por sua vez, estabelece as chamadas disposições de “porto seguro”, limitando 

as  responsabilidades  dos  prestadores  de  serviços  on-line  nos  casos  de  atividades  consideradas 

ilícitas  praticadas  por  seus  usuários  na  rede.  Tais  disposições  protegem  os  prestadores  de 

indenizarem monetariamente terceiros  pelos atos ilegais praticados através  de seu serviço.  Para 

tanto, os prestadores deverão atender a determinadas condições, como procedimentos eficientes de 

notificação  e  retirada  de  material6 protegido  por  DPI  e  suspender  imediatamente  o  acesso  ao 

conteúdo quando ocorrer uma denúncia de violação dos direitos por parte do detentor, independente 

do processo judicial. O DMCA também prevê um “porto seguro” ao usuário que, diante de uma 

notificação de uso de material protegido, alegar que o material não é de fato ilícito. Seguindo a 

4�  A produção  de  instrumentos  jurídicos  capazes  de  impactar  o  aparato  tecnológico  em si  e  a  produção  e  
circulação de pacotes na rede não está restrita aos EUA, a exemplo da Diretiva sobre a Sociedade da Informação da 
União Europeia (2011), a qual menciona medidas de proteção técnica à propriedade intelectual. 
5�  O DRM, sigla para  Digital Rights Management, ou Gestão de Direitos Digitais, em português, consiste na 
criação de medidas tecnológicas (“travas”) para proteger os direitos autorais, impedindo usos não autorizados. e, ao 
mesmo tempo, permitindo o gerenciamento de informações sobre os direitos.
6�  Em inglês, efficient notice and takedown procedures.



tendência do acordo de TRIPS, ocorre a inversão da lógica da presunção da inocência7, conferindo 

ao acusado responsabilidade de prová-la (BASSO, 2005).

O DMCA consolida um modelo convencionado de notice and takedown8, em que o material, 

informação ou produto protegido por direito autoral pode ser retirado e tornado indisponível sob o 

reclame do suposto detentor de direitos, com suporte jurídico, sem a necessidade de processo de 

escuta de defesa precedente. Na prática, se percebe que a prática tem gerado um imenso volume de 

pedidos, constantemente oriundos de grandes gravadoras e da indústria cinematográfica, enviados 

diretamente aos buscadores e  servidores  de hospedagem, que necessitam montar departamentos 

dedicados ao atendimento de tais solicitações. Como o volume de dados é cada vez maior, sistemas 

automatizados têm sido utilizados e a avaliação da legitimidade do pedido fica a cargo somente do 

reclamante.

Somente no mês de julho de 2013, a  Recording Industry Association of America  (RIAA) 

somou a retirada de 25 milhões de links para supostos materias protegidos do buscador Google, 

número que vem aumentando de forma crescente nos últimos meses. A lista de outros reclamantes 

não é pequena, demostrando que a tarefa de cumprimento do DMCA é significativa, somando quase 

250 milhões de links para remoção mensalmente.

A legislação norteamericana tem alcance global, na medida que grandes serviços de busca e 

hospedagem são hospedados nos EUA, como exemplifica o fechamento do site MegaUpload, em 

2012, pelo FBI. Ainda que o site não realizasse controle sobre material hospedado, apesar de ser  

regido pela legislação do DMCA,  a suspensão do serviço levou milhares de usuários, inclusive 

não-americanos, a perderem seus arquivos, mesmo aqueles não protegidos por direito autoral ou 

voluntário compartilhados pelos autores/proprietários. 

3. O "efeito" Wikileaks

Na esteira do DMCA e da escalada de legislações  protetivas,  o caso Wikileaks  ensejou 

novas propostas de ampliação do controle na rede e reascendeu a discussão sobre a necessidade de 

parâmetros internacionais de enforcement. Em novembro de 2010, o site Wikileaks vazou milhares 

de  telegramas secretos  da  embaixada norteamericana,  expondo suas  ações  militares  no Oriente 

7�  Tal princípio estabelece que a regra, em relação às acusações penais, é a não culpabilidade, implicando o 
tratamento do acusado como inocente durante o processo e o ônus da prova ao acusador. 
8�  Um exemplo da nova dinâmica de relações na rede mediada pelo DMCA são as Diretrizes da Comunidade,  
inclusas nos Termos do Serviço do Youtube, com as quais o usuário, ciente ou não, concorda ao utilizar o canal para  
upload de conteúdo. Amparado no DMCA, o detentor de direito autoral (ou seu representante legal) pode notificar o 
Youtube de suposta infração através de uma notificação ao Representante de Direitos Autorais da plataforma. Mediante 
a denúncia, o conteúdo pode ser retirado do ar sem qualquer ordem ou processo judicial. Caso o usuário seja qualificado 
como infrator costumaz, terá seu acesso ao serviço cancelado. O Youtube não deixa claro quem julga o mérito das  
infrações, uma vez que o acusador não oferece provas.



Médio.  O  site,  antes visto com bons olhos  pelo Pentágono por revelar documentos secretos de 

diversos países do mundo, desvelou as estratégias malfadadas das principais guerras em que os 

EUA estavam envolvidos. 

Considerando uma interpretação literal da Primeira Emenda americana e da lei de imprensa, 

o Wikileaks não estava praticando nenhuma ação ilegal, uma série de ações foram deflagradas, 

baseadas não na ilegalidade do site ou do conteúdo distribuído, mas no convencimento e pressão 

das autoridades perante os fornecedores de tecnologia. A primeira medida adotada foi a suspensão 

do  domínio,  obrigando  o  site a  mudar  de  endereço  inúmeras  vezes.  Logo  depois,  a  empresa 

Amazon, que disponibilizava os servidores para guarda dos documentos, encerrou o contrato com o 

site. Em seguida, o sistema Paypal e as operadoras Visa e Marter Card encerraram as contas de 

doações ao site, atacando diretamente os fundos de financiamento do Wikileaks.

Para  Benkler  (2011),  o  cenário  protetivo  mudou  radicalmente  após  as  denúncias, 

principalmente com a proposição das leis  Stop Online Piracy Act  (SOPA) e a  Preventing Real  

Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual Property Act (PIPA)9, que tiveram 

sua votação suspensa depois de uma onda de protestos e pressão corporativa por parte de diversas 

empresas do Vale do Silício, notadamente identificadas com uma economia de novo tipo, para além 

da  indústria  do  entretenimento,  com poder  de  influência  política em Washington.  Ainda que  a 

disputa tenha seus precedentes, essas empresas conseguiram pautar sua agenda, não por questões 

meramente ideológicas, mas porque seus ganhos provêm de um ecossistema econômico baseado no 

commons 10da Internet (BENKLER, 2011).

Esses  protestos  evidenciaram uma  conjunção  de  ações,  em parte  técnicas,  em parte  de 

mobilização política, de amplitude global, que proporcionaram uma capilarização inédita do debate 

sobre direitos de propriedade. No campo da estratégia política destas novas legislações, o SOPA e o 

PIPA remetem a importantes acontecimentos. Benkler (2011) assinala a similaridade nos esforços 

da indústria do  copyright na tentativa de produzir legislações capazes de remover completamente 

sites que possam disponibilizar ou distribuir material protegido desde o início da década. O “efeito 

wikileaks” propiciou uma modelagem mais concisa que permitiria métodos mais ágeis de  notice 

and take down, aliados agora com possibilidade de inviabilização financeira dos “sites suspeitos”, 

para usarmos a descrição das legislações citadas.

Diferentemente  do  DMCA,  o  SOPA  e  PIPA  focavam  em  três  pontos  cruciais:  (a) 

possibilidade de suspender endereços de internet (domínios ou DNS) dentro dos EUA ou formar 

9�  Tratamos destas duas legislações em artigo anterior, Tomando a SOPA e derrubando a PIPA: propriedade e 
mobilização  transnacional,  publicado  em  III  Encontro  Internacional  de  Ciências  Sociais,  2012,  pela  Editora 
Universitária da UFPel.
10�  “Commons são um tipo particular de arranjo institucional que governa o uso e a disposição de recursos. Sua  
principal característica que os define de forma distinta da propriedade, é que nenhuma pessoa tem o controle exclusivo 
do uso e da disposição de qualquer recurso particular” (BENKLER, 2007, p.12).



blacklist de sites estrangeiros; (b) possibilidade de suspensão de transferências financeiras através 

de contas de cartão de crédito ou semelhantes; e (c) possibilidade de corte de rentabilidade através 

de  publicidade  online proveniente  dos  sites classificados  como  ilegais.  Os  pressupostos  que 

nortearam tanto os projetos PIPA e SOPA ainda permanecem em debate na nova proposição do 

chamado  Cyber Intelligence Sharing and Protection Act  (COICA), aprovado em abril de 2012, e 

aguarda aprovação do Senado norte-americano. Seu objetivo é dotar de meios legais o combate a 

pirataria  nas redes de compatilhamento,  através de cooperação entre provedores de acesso e  as 

agências de inteligência do país. O COICA foi proposto pelo senador democracta Patrick Leahy11 e 

apoiado  pela  Motion Picture  Association  of  America (MPAA),  a  Câmara  de  Comércio  norte-

americana, o Screen Actor Guild, a Viacon e entidades ligadas à indústria cinematográfica. Assim 

como ocorreu com o SOPA e o PIPA, o COICA foi questionado por organizações civis, como a 

Eletronic  Frontier  Foundation,  o  Center  for  Democracy  and  Technology,  a   American  Civil  

LIberties Union e o Human Rights Watch. 

De maneira  geral,  a  controvérsia  estabelecida circunscreveu-se à  garantia  de direitos  de 

privacidade,  anonimato  e  segurança  em  detrimento  do  maior  controle  da  circulação  de  bens 

imateriais nas redes digitais. Recentemente, o tema voltou a ocupar as manchetes quando Edward 

Snowden, ex-funcionário da Agência Nacional de Segurança dos EUA (NSA) revelou uma série de 

mecanismos de vigilância praticados pelas agências de inteligência norteamericanas e as maiores 

empresas na área de Internet. É um caso singular, pois desvelou que as práticas de monitoramento e  

cooperação institucional e corporativa vão além das regras estabelecidas de públicas. Como pano de 

fundo, está em jogo o pertencimento dos dados e artefatos digitais, como bens imateriais. Entre 

licenças e termos de uso, há uma clara disputa pela definição da propriedade dos dados e artefatos 

digitais  e  correlata  responsabilidade  sobre  seu  uso:  o  prestador  de  serviço  também é  dono  da 

produção dos utilizadores? pode-se arbitrariamente usar, vender ou ceder essas informações? e, em 

última instância, quem deve ser responsabilizado pelos possíveis ilícitos dentro da rede?

4. O princípio da neutralidade da rede e a privacidade regulada

Um dos arranjos mais caros à rede, mobilizado com maior ênfase nesses últimos anos, é o 

que se convencionou chamar de  neutralidade da rede. O termo tem sua origem na legislação de 

telégrafos de 1860 e foi consagrado por Tim Wu no seu livro “The Master Switch”. Em suma, é a 

capacidade dos pacotes da rede de terem iguais condições de tratamento nos diversos pontos da rede  

que  perpassam.  O arranjo  técnico  projeta  uma não-discriminação  de  “tipos”  de  pacotes,  o  que 

garantiria a igualdade de condições de toda a informação da rede. A metáfora liberal clássica a partir  

11�  Esta não é a única iniciativa restritiva das liberdades civis na Internet apoiada por Patrick Leahy. Por exemplo,  
em 2011, Leahy apresentou o PIPA ao Senado Americano. 



deste condicionamento é imediata, “todos os pacotes são iguais perante a rede”, e fornece a estética 

da rede perante a governabilidade da rede. 

Para Benkler (2007, p.18), a liberdade e a inovação tornadas possíveis pela economia em 

rede  dependem  diretamente  da  construção  de  uma  infraestrutura  básica  que  seja  paralela  à 

proprietária, sendo que, ao menos uma parte da cada camada deve “poder ser utilizada por todos 

sem a necessidade de ter qualquer permissão”

Esta infraestrutura de commons deve se estender desde a camada física do ambiente da 
informação até as camadas lógicas e de conteúdo. Ela deve ser estendida para que toda 
pessoa  tenha  certo  conjunto  de  recursos  primeiros  e  últimos  que  lhe  permita  fazer  e 
comunicar a informação, o conhecimento e a cultura para todos os demais (BENKLER, 
2007, p. X).

Na prática, o arranjo técnico e institucional da rede proporcionou uma separação entre os 

provedores  de  acesso  (ISPs)  e  provedores  de  conteúdo,  como  fornecedores  independentes.  A 

neutralidade da rede  corresponde à  separação unívoca dessas  duas  camadas,  para que não haja 

arbítrio nem vigilância do conteúdo que esteja circulando na infraestrutura.

Desde  1990,  o  debate  sobre  as  regras  de  governabilidade  da  rede  tem se  tornado mais 

frequente,  principalmente  pelo  englobamento  dos  ISPs  pelas  empresas  de  telecomunicação. 

Benkler (2007, p.16) chama atenção para dois efeitos da comunicação de massa fundamentais para 

compreendermos o processo de cercamento técnico e judicial da Internet: o efeito Berlusconi (“o 

poder político desproporcional que a propriedade dos meios de comunicação em massa dá aos seus 

proprietários ou àqueles que podem pagar por eles”), pelo qual podemos entender os lobbies, grupos 

de pessão e o mecanismo de “portas giratórias” adotados pelas corporações para fazer valer seus 

interesses no ordenamento jurídico; e o efeito Baywatch (“a substituição sistemática do discurso 

público pela  distribuição de produtos de entretenimento vendidos como mercadorias”),  que nos 

permite analisar a progressiva mercantilização da produção cultural, científica, artística em níveis 

inéditos através dos direitos de propriedade intelectual como principal estratégia de produção do 

valor de troca. Ambos os efeitos produzem como epifenômeno a radicalização da ideia de que o 

acesso a bens e serviços deve ser restrito aos que podem por eles pagar, independente da função 

social, do bem estar coletivo e dos direitos individuais e coletivo.  É neste sentido que, contra a  

neutralidade da  rede,  os  porta-vozes  das  corporações,  geralmente da área  de telecomunicações, 

argumentam que  serviços  de  vídeo  e  voz  deveriam ser  priorizados  porque  dependem  de  alto 

consumo de banda e qualidade de entrega para sua efetividade.

O argumento dos defensores da neutralidade é de que a rede deve ser tratada como espaço 

público (common resource) e que serviços não devem ser diferenciados ou priorizados. Diversas 

tentativas  legislativas  nos  EUA  tem  tentado  regulamentar  estes  princípios,  entre  as  mais 

significativas estão o Network Neutrality Act, de 2006, e o Internet Freedom Preservation Act, de 



2008. 

Os anos de 2006 a 2008 foram um período intensa disputa pela neutralidade da rede, sendo 

posicionalmento  da  Comissão  Federal  de  Comunicações  dos  Estados  Unidos  (FCC),  no 

emblemático caso da Comcast, de extrema importância. Em 2006 o provedor de acesso Comcast 

teria começado a discriminar pacotes de dados de origem de redes Peer-to-Peer12, protocolo usado 

para compartilhamento de arquivos entre usuários. O argumento era que a grande quantidade de 

dados utilizados na sua grande maioria eram materiais oriundos de pirataria e, portanto, não deviam 

degradar “o bom uso da rede”. Em resposta às queixas encaminhadas à FCC pela Public Knowledge 

e Free Press, ambas grupos de defesa do consumidor, e pela distribuidora de vídeo online Vuze, a  

comissão manifestou-se contrária à discriminação dos pacotes. No ano anterior, a FCC publicou 

uma Declaração de Política da Internet, a qual estabelecia quatro princípios que buscavam defender 

direitos dos usuários13 e, por consequência, acabavam apoiando a neutralidade14. 

Casos parecidos foram replicados em diversos outros países. No Brasil, uma série de estudos 

apontaram  a  técnica  de traffic  shapping em  provedores  como  a  NET  e  Brasil  Telecom 

(EVANGELISTA, 2006). Para além da priorização de serviços específicos e o bloqueio de outros 

“indesejados”, o princípio da neutralidade delimita a privacidade dos conteúdos que circulam na 

rede. Se um serviço é mais priorizado do que outro, é necessário que o “dono do cabo” saiba o que 

o usuário está transmitindo, através de técnicas convencionadas de  deep package inspection.  É o 

argumento  utilizado,  também,  para  um  “exame”  mais  acurado  de  materiais  ilícitos  na  rede  e 

implementado  como  legislação  em  diversos  países,  como  forma  juridicamente  aceita  para  o 

combate às cópias ilegias.

Para uma política mais eficiente de controle, uma agenda que dissolva essas camadas está 

sendo paulatinamente implementada,  a  partir  da responsabilização dos  ISPs na vigilância  sobre 

possíveis  delitos  cometidos  pelos  usuários  da  rede.  Essa  agenda  é  conhecida  como  "resposta 

gradual" ou  three strikes. Em termos gerais, uma comissão específica julga casos relatados pelos 

ISPs  ou  reclamantes  sobre  possíveis  infrações  de  propriedade  intelectual.  Os  usuários  são 

notificados  por  duas  vezes,  até  serem  desconectados  e  processados  na  última  notificação 

reincidente. Como exemplos de resposta gradual, podemos citar o mecanismo de  enforcement da 

HADOPI (lei francesa aprovada em 2009), o qual gerou mais 500 mil primeiras notificações em 

2011 e, atualmente, cerca de 60 casos de usuários em fase de desconexão e processo; e o caso sul-

coreano, onde a resposta gradual foi implementada em 2009, a partir de um revisão da lei de direito 

12�  Entre eles o BitTorrent.
13�  São eles: acessar conteúdo legal na internet; rodar aplicativos e usar os serviços de sua preferência; rodar  
aparelhos  de  sua  preferência,  desde  que  não  prejudiquem a  rede;  beneficiar-se  da  competição  entre  operadoras  e 
provedores de conteúdo e de aplicação.
14�  Cabe, entretanto, destacar que em 2009 a Corte de Apelações do Distrito de Colúmbia declarou que a FCC não  
tinha autoridade estatutária para impor princípios de neutralidade na rede.



autoral,  ampliando  o  poder  deste  ministério  para  controlar  a  circulação  de  conteúdo  on  line 

mediante um sistema de inspeção profunda dos pacotes. 

Como dito anteriormente, considerando os embates em torno da neutralidade da rede, cabe 

questionar de que maneira se pode mensurar se um país garante um arcabouço jurídico capaz de 

regulamentar  direitos  de  cidadania  e  privacidade  na  Internet.  Nossa  proposta  é  estabelecer  um 

estudo comparado entre legislações nacionais em que  serão considerados os seguintes aspectos: (a) 

existência de legislação nacional específica sobre Internet; (b) necessidade de ordem judicial para 

retirada de conteúdo protegido por  copyright; (c) existência de legislação ou mecanismo legal de 

bloqueio de serviço de conexão; (d) legislação nacional específica sobre privacidade digital. 

Nosso ponto de partida é o relatório Freedom on the Net, produzido pela Freedom House, 

instituição  independente  sediada  nos  EUA  que  produz  relatórios  anuais  sobre  liberdade  de 

expressão e imprensa que nos últimos dois anos se dedicou a produzir um relatório específico sobre 

estas questões relacionadas à Internet em mais de 50 países. A metodologia empregada se concentra 

na análise de três grandes eixos: obstáculos de acesso, no qual são analisadas as dificuldades de 

infraestrutura e econômicas; controle de conteúdo, que refere-se à existência de filtros e bloqueios 

de sites e outras formas de censura; e violação de direitos de usuários, relacionando formas de 

limitação de privacidade, vigilância na rede e restrição de atividades habituais nas redes digitais. Os 

três eixos são desdobrados em 21 questões metodológicas que avaliam as condições de liberdade da 

Internet nos países, numa pontuação que varia entre 0 a 100, entre os países com maior ou menor 

liberdade, respectivamente. 

Segundo  este  ranking,  Brasil  e  EUA estariam  na  faixa  de  países  "livres",  com  uma 

pontuação abaixo de 33 pontos. Porém, o relatório público  não dá acesso aos dados brutos, somente 

ao resultado agregado.  Nesse sentido, os EUA aparece com pontuação positiva para "violação de 

direitos de usuários" (somando somente 5 pontos), e tampouco registra "evidências de vigilância, 

regulação ou restrição  de  anonimato".   O Brasil  é  apontado como um dos melhores  países  no 

ranking da América Latina, apesar de carecer de uma lei mais específica sobre regulamentação de 

direitos autorais em relação a bens imateriais. O estudo pontua o esforço da regulamentação do 

Marco Civil da Internet, porém aposta claramente que a lei de autoria do deputado Eduardo Azeredo 

“será provavelmente aprovada este ano”.

Em nosso  exercício,  propomos  analisar  três  eixos  transversais  ao  relatório  da  Freedom 

House, envolvendo especificamente neutralidade da rede, regulamentação relacionada a retirada de 

conteúdo  e  mecanismos  de  inspeção  do  tráfego  de  conteúdo.  Estes  três  eixos  servem  de 

embasamento teórico para posterior composição de indicadores. Como não temos os indicadores 

abertos da Freedom House, não poderemos compor cenários comparativos. Nesse sentido, também 

não  nos  cabe  ainda  atribuir  um  indicador  definitivo,  apenas  traçar  os  parâmetros  teóricos 



metodológicos para sua operacionalização em uma comparação mais ampla, a qual está em curso 

em nossa pesquisa de médio prazo. Dessa forma, iremos traçar uma cartografia do cenário nos EUA 

e  Brasil, das  iniciativas  legislativas,  das  regulações  e  pressões  multilaterais,  bem  como  casos 

emblemáticos balizadores no campo da regulação de direitos na Internet.

4.1 Estados Unidos da América

Embora  diferentes  países  possuam  práticas  consideradas  censoras  da  Internet,  violando 

assim o princípio da neutralidade da rede, como China, Coréia do Norte, Arabia Saudita e Irã, isso 

nem sempre feito por recurso a lei(s) específica(s) sobre e para a regulação da Internet. Os EUA são 

o primeiro país a conformar um arcabouço jurídico para regulação da rede, tanto através de decisões 

judiciais pontuais, quanto por meio de legislações específicas, sendo que as primeiras relativas ao 

setor de telecomunicações, a exemplo do Communications Deceny Act (1996), o qual estava incluso 

da Lei de Telecomunicações, e regulava a vinculação de material pornográfico na rede. 

No que se refere a legislação específica para a Internet, os EUA constituíram um modelo 

conformado por interesses corporativos transnacionais e por pressões multilaterais, cabendo avaliar 

em cada caso a  maior  ou menor capacidades  dos atores  conformarem a agenda a  partir  destes 

interesses. A confluência de interesses da indústria do entretenimento e das telecomunicações com o 

discurso anti-terror pós-11 de setembro, tem constituído um solo fértil de produção de legislações 

regulatórias da internet, a ponto do deputado Darrell Issa ter proposto em 2012 bloquear por dois 

anos qualquer tentativa de regulamentação da rede diante do debate público e especializado do 

SOPA, PIPA e CISPA. 

Como abordado anteriormente, o DMCA (2000) foi a primeira experiência de regulação de 

direitos de propriedade intelectual no contexto da Internet, congregando em uma única legislação: i. 

tratamento de propriedade intelectual para bens digitais; ii. gestão de direitos digitais (DRM); iii. 

criminalização da prática de reversão técnica de dispositivos controladores de gestão de direitos 

digitais;  iv.  normatização  de  pedidos  de  retirada  de  conteúdo  sem ordem judicial  (notice  and 

takedown). 

Este modelo tem sido exportado especialmente através do relatório Special  301, elaborado 

anualmente pelo Escritório do Representante do Comércio dos EUA (USTR), que trata de barreiras 

comercias colocadas às empresas norteamericanas através de legislações de propriedade intelectual. 

Conforme revelado pelos telegramas vazados pelo Wikileaks, o relatório é utilizado para forçar 

governos  alinhar  suas  legislações  com  uma  proteção  "adequada  e  eficaz",  aos  parâmetros 

estadunidenses15.

Quanto à necessidade de ordem judicial para retirada de conteúdo protegido por copyright, o 

15�  O caso da Espanha é significativo nesse sentido, revelado pelo Wikileaks: http://arstechnica.com/tech-
policy/2010/12/how-wikileaks-killed-spains-anti-p2p-law/



DMCA provê  instrumentos  legais  e  técnicos  para  o  pedido  de  retirada  de  conteúdo  para  os 

reclamantes, diretamente aos provedores de acesso e provedores de serviço. É possível verificar em 

todos os grandes serviços de Internet as cláusulas do DMCA quanto ao conteúdo. De serviços de 

webmail, hospedagem de fotos, vídeos a redes sociais, o DMCA imputa as prerrogativas do TRIPS 

da inversão da presunção da culpa, ou seja, o acusado deve provar inocência.

Os pedidos de retirada de conteúdo têm se ampliado na mesma medida em que se ampliaram 

os canais de distribuição de conteúdos (lícitos ou ilícitos). No que tange a grandes repositórios e 

sites  de  busca,  os  pedidos  têm sido  feitos  de  forma  automatizada,  a  partir  de  algoritmos  que 

rastreiam conteúdo que possivelmente infrinja direitos autorais. O Google é um dos sites que tem 

anunciado a origem e o número de pedidos de retirada de conteúdo. O gráfico abaixo mostra a 

escalada de requisições, bem como as principais empresas ou entidades envolvidas:

Em julho de 2013, por exemplo, somente o Google recebeu quase 5 milhões de pedidos de 

remoção. Entre os 10 primeiros colocados na lista de demandantes, estão entidades anti-pirataria, 



geralmente firmas de tecnologia e advocacia voltados somente para casos de disputa sobre DPI. 

Também é possível perceber a presença de gravadoras e da indústria cinematográfica,  somando 

mais da metade dos pedidos.

Não  há  legislação  para  bloqueio  de  serviço  de  conexão  por  infração  de  propriedade 

intelectual, como ocorre na França e Espanha, por exemplo, que incluíram no ordenamento jurídico 

uma  uma  metodologia  de  resposta  gradual  (three-strikes)  a  fim  de  incorporar  um  sistema 

"educacional" ao procedimento legal doméstico.  De maneira prática, a metodologia de resposta 

gradual  consiste  em  monitorar  a  conexão  dos  usuários  através  do  provedor  de  acesso  que, 

suspeitando de download de material protegido por direito autoral, envia notificações (que podem 

ser por e-mail  ou por carta registrada, a depender do sistema) a fim de alertar o usuário sobre 

possíveis penas. Se o usuário continuar realizando cópias e não apresentar nenhuma defesa, pode 

ser multado ter sua conexão suspensa.

Nos EUA, o modelo implantado consiste no Copyright Alert System (CAS), implantado em 

julho de 2011, que não é um dispositivo legal, mas um sistema privado de alerta que congrega os 

maiores provedores de Internet dos EUA - AT&T, Cablevision, Time Warner, Verizon e Comcast -, 

escritórios de representação da indústria fonográfica e cinematográfica - RIAA e MPAA - e alianças 

menores,  como  Independent  Film  and  Television  Alliance (IFTA)  e  American  Association  of  

Independent Music (A2IM).

Os  esforços  de  monitoramento  são  coordenados  por  uma  entidade  privada,  sem  fins 

lucrativos, chamada Center for Copyright Information, a qual provê a infraestrutura logística para a 

realização do monitoramento e dos envios dos alertas. O foco do sistema "educacional" são as redes 

públicas P2P e BitTorrent,  ou seja, redes abertas de compartilhamento de arquivos. Segundo os 

dados divulgados no site da instituição, o procedimento não é realizado através de  deep package 

inspection,  mas  pela  comparação  de  semelhança  de  downloads  realizados  pelos  usuários  com 

arquivos que notadamente possuem proteção autoral para circulação na rede.

Também  conhecido  como  six  strikes,  esta  metodologia  "educacional"  consiste  em, 

primeiramente, avisar o usuário que possivelmente está copiando algum material protegido por e-

mail, alertando-o sobre questões legais. No segundo momento, um novo e-mail ou uma mensagem 

de voz do provedor é enviada a fim de que o usuário confirme o conhecimento das consequências 

de sua conduta.  Na terceira  e  quarta  fase,  é  enviado um vídeo educativo sobre questões sobre 

propriedade intelectual. O quinto e sexto passo, caso não haja nenhuma manifestação por parte do 

usuário,  interferem diretamente na conexão. O limite de banda é reduzido ao mínimo e a cada 

intervalo de tempo de navegação uma página de alerta é apresentada. 

Apesar de não ter força legal de denúncia, entidades de defesa de direitos digitais advogam 

que  o  monitoramento  e  recolhimento  desses  registros  podem  significar  um  valioso  trunfo  de 



chantagem.  Nos  EUA é  usual  o  envio  de  cartas  de  conciliação  prévia,  a  partir  das  grandes 

associações de gravadoras, por exemplo, em que multas já são estipuladas, a fim de que o processo 

por infração de direito autoral não seja levado aos tribunais. Usuários, muitas vezes reticentes em 

levar a cabo grandes processos de defesa, com altos custos judiciais, preferem o pagamento da 

multa. 

Além  disso,  a  interferência  e  redução  da  velocidade  da  conexão  através  de  avisos 

intermitentes  significam  ingerência  sobre  a  neutralidade  da  rede.  Apesar  de  não  figurar  uma 

priorização  ou  depreciação  de  um  tipo  de  serviço  em  relação  a  outro,  a  metodologia  ataca 

diretamente  as  redes  de  compartilhamento  de  arquivos,  em particular,  as  redes  BitTorrent.  Em 

sentido  estratégico,  é  uma  forma  de   desestimular  de  maneira  categórica  a  troca  de  arquivos, 

intervindo tecnicamente em um serviços de troca de arquivos, numa aliança entre provedores e 

detentores de DPI. Ou seja, as regras de tratamento isonômico dos dados trafegados na rede entram 

em choque  com  a  campanha  "educacional",  já  que  esta  tem impacto  direto  nas  tecnologias  e 

protocolos disponíveis para uso na rede. Além disso, o uso da rede, suas tecnologias e protocolos 

são julgados independente de qualquer processo judicial, tendo os provedores de acesso e detentores 

de direitos o arbítrio sobre os casos.

Quanto  à  privacidade  digital,  nos  EUA,  os  aspectos  relativos  ao  tratamento  de  dados 

pessoais  são  tratados  de  maneira  ampla  pelo  Privacy  Act (1974),  modificado  pelo  Computer 

Matching and Privacy Protection Act  (1988) e pelo Computer  Matching and Privacy Protection  

Ammendment  (1990).  Mais  especificamente,  relativos  a  dados  pessoais  trafegados  em  meio 

eletrônico. 

Uma das leis mais significativas sobre e para a privacidade digital é o Patrioct Act, aprovado 

em 2001, como resposta aos ataques terroristas em território americano. A lei, que autoriza uma 

série de procedimentos com o intuito de "combater o terrorismo", é alvo de crítica no que tange a 

privacidade digital por autorizar escutas telefônicas em massa. Em março de  2011, o presidente 

Barack Obama assinou uma reedição da lei, o  Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA). Em 

2013, um extenso programa de vigilância e interceptação de dados da internet foi revelado pelo ex-

funcionário  da  NSA,  Edward  Snowden.  Os  programas  PRISM,  XKeyscore  e  Tempora  seriam 

usados  para  inspecionar  grandes  volumes  de  dados,  oriundos  principalmente  de  provedores  de 

serviço  de  e-mail  e  redes  sociais,  como  Google,  Facebook,  Microsoft,  Skype.  Tal  inspeção 

dispensaria  ordem judicial,  requerendo  do  funcionário  responsável  apenas  o  preenchimento  de 

formulários de justificativa para a obtenção de dados pessoais de qualquer usuário dessas redes. 

Apesar de negar a inspeção massiva, o presidente Obama admitiu publicamente que pelo menos 

1,6% dos dados trafegados nos EUA são interceptados pela NSA.



4.2 Brasil

No Brasil não existe legislação específica sobre Internet. Entretanto, após um longo debate 

acerca de uma lei sobre crimes digitais e diversas tentativas de se aprovar o projeto de lei 84/1999, 

de  autoria  do  Deputado  Eduardo  Azeredo16,  um  projeto  específico  sobre  crimes  ou  delitos 

informáticos foi aprovado no final de 2012, entrando em vigor em 2013. 

Também  conhecida  como  Lei  Carolina  Dieckmann,  a  lei  12.737/2012  foi  proposta  e 

aprovada de maneira relâmpago após a divulgação de fotos pessoais da referida atriz na Internet, 

obtidas do computador após passar seus dados pessoais respondendo um e-mail com técnicas de 

phishing17. Cabe destacar que não a consideramos uma legislação específica na medida em que está 

vinculada a uma alteração do código civil, não constituindo um conjunto autônomo de dispositivos 

legais. 

A lei foi proposta pelo Deputado Paulo Teixeira e tipifica três tipos de crimes cibernéticos: i. 

invasão de computador, a fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações, sem autorização 

expressa ou tácita do titular do dispositivo; ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita.; 

ii.  interrupção  ou  perturbação  de  serviço  telegráfico,  telefônico,  informático,  telemático  ou  de 

informação de utilidade pública; iii. falsificação de documento ou cartão bancário.

A lei Carolina Dieckmann foi considerada uma forma de neutralizar o projeto mais amplo de 

tipificação de crimes apresentado pelo deputado Eduardo Azeredo, embora a avaliação quanto ao 

impacto da tipificação aprovado não seja consensual entre organizações civis e ativistas da internet. 

A principal crítica é a aprovação de uma lei criminal antes da implementação do Marco Civil da 

Internet.  A existência  desta  tipificação  isolada,  num  contexto  de  demanda  por  regulação  do 

ambiente digital, pode acarretar o alargamento de sua interpretação, na ausência de uma regulação 

mais abrangente, a qual seria fornecida pelo Marco Civil, promovendo cerceamento das liberdades 

civis na Internet e da neutralidade da rede. Exemplo disso é a possível criminalização do ativismo 

hacker, na medida em que a lei aumenta a pena quando os crimes forem cometidos contra algumas 

categorias de representantes eleitos, como presidente, governadores e prefeitos (art.2, § 5o ).

Para a  retirada de conteúdo  on-line  é necessária  ordem judicial  emitida ao provedor da 

hospedagem. Há alguns casos clássicos de má intepretação jurídica da estrutura de funcionamento 

16�  O projeto de Lei 84/9, conhecido como AI-5 digital, estabelece, entre outros, a tipificação do “crime de acesso 
não autorizado à rede de computadores” e “crime de obtenção, transferência ou fornecimento não autorizado de dado ou 
informação”; “a retenção de logs” por até três anos nos provedores de acesso; punição de até três anos de detenção sem 
direito à fiança; obrigatoriedade dos provedores encaminharem “para a autoridade competente os registros de atividades 
suspeitas”. Como efeitos, a lei abriria a possibilidade de criminalização das lan-houses, telecentros ou pontos de cultura 
que  disponibilizam  acesso  à  Internet,  especialmente  para  as  camadas  populares,  e  retiraria  o  estímulo  a  redes 
compartilhadas, diante da possível responsabilização do provedor do acesso quanto a possíveis ilicitudes cometidas a 
partir do seu canal de transmissão
17�  Termo oriundo do inglês (fishing) que quer dizer pesca, é uma forma de fraude eletrônica, caracterizada por 
tentativas de adquirir dados pessoais de diversos tipos; senhas, dados financeiros como número de cartões de crédito e  
outros dados pessoais. O ato consiste em um fraudador se fazer passar por uma pessoa ou empresa confiável enviando  
uma comunicação eletrônica oficial. 



da Internet, no que se refere a bloqueio de material em provedores de conteúdos não hospedados em 

território nacional. É o caso, por exemplo, do bloqueio ao site Youtube, em 2007, por uma ação 

judicial do então namorado da apresentadora de TV Daniela Cicarelli, Tato Malzoni, promovido 

contra o site por conta de um vídeo íntimo do casal. Durante cerca de 24h, o site de vídeos ficou 

bloqueado  por  todos  os  provedores  de  acesso  no  Brasil.  A despeito  da  necessidade  de  ordem 

judicial,  cabe  destacar  que  muitos  sites  são  hospedados  nos  EUA,  razão  pela  qual  o  usuário  

brasileiro vincula-se ao DMCA, mesmo sem saber. Também cabe destacar as reiteradas denúncias 

de censura na internet, sem qualquer ordem judicial. Por exemplo, durante a onda de prostestos de 

julho de 2013 abundaram denúncias de retirada de posts no Facebook relacionados às manifestações  

e ausência de sinal de celular nas áreas dos protestos, impedindo o acesso à Internet. Criado neste 

contexto, o projeto Rede Livre, criado por pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas, congrega 

denúncias de ataque à liberdade de expressão na Internet. 

Recentemente, na negociação para aprovação do Marco Civil da Internet na Câmara dos 

Deputados,  uma  cláusula  foi  inserida  que,  se  aprovada,  criará  um  mecanismo  de  notice  and 

takedown no país, a exemplo do DMCA.  A votação do projeto já foi ensaiada seis vezes, mas as 

divergências em relação a questão de retirada de conteúdo e neutralidade da rede impediram o 

avanço do projeto no legislativo.

Diferentemente dos países do norte, o Brasil não possui qualquer mecanismo de bloqueio da 

conexão por infração de direito autoral, a exemplo do método de "resposta gradual" implementado 

pelos EUA, França, Espanha e Austrália. O país tem sido alvo da pressão exercida pela Special 301, 

que por várias vezes indicou o aumento do  enforcement  no que tange à pirataria digital. Como o 

projeto de lei do Deputado Eduardo Azeredo esteve em discussão por diversos anos, sendo inclusive 

citado  no  relatório,  o  foco  da  discussão  foi  direcionado  para  leis  de  tipificação  de  crimes 

cibernéticos.

Também não há uma legislação nacional específica para privacidade digital. O Marco Civil 

da  Internet  é,  atualmente,  o  projeto  com  melhor  desenvolvimento  na  área,  já  que  pontua 

expressamente a responsabilidade dos provedores de acesso e, principalmente, inibe a prática de 

rastreamento de serviços web por parte dos provedores de conexão. O Marco Civil da Internet é 

uma iniciativa legislativa brasileira, de cunho colaborativo, que prevê a regulação do uso da Internet 

no Brasil  por meio de princípios,  direitos e  deveres dos usuários,  determinando diretrizes para 

atuação do Estado. Trata, dentre outros temas, da neutralidade e da privacidade da rede e da sua 

função social. O projeto, ainda em discussão, pode sofrer alterações pois esses é um dos pontos 

polêmicos após a divulgação dos programas de espionagem da NSA e da revelação da cooperação 

de algumas operadoras de telefonia brasileiras.



Considerações finais

Os elementos propostos para avaliação não podem ser tomados de forma absoluta como 

critérios de avaliação do grau de liberdade na Internet, razão pela qual o levantamento inicial aqui 

descrito  é  apenas  o  primeiro  passo  para  uma  análise  mais  aprofundada  posteriormente.  Por 

exemplo, a existência de uma legislação específica sobre Internet ou sobre privacidade digital é 

pouco  informativa  se  não  considerarmos  o  conteúdo  e  as  possibilidades  interpretativas  da  lei. 

Enquanto no caso norteamericano a existência do DMCA é um indicador da existência de restrições 

à  liberdade na rede,  no Brasil,  a  ausência de legislação semelhante tem funcionado como uma 

garantia  da liberdade e  neutralidade,  em que pesem as  recorrentes  críticas e pressões  bilaterais 

(notadamente, EUA através da Special 301) e dos proprietários de DPI em relação ao clima de 

insegurança jurídica provocado pela ausência de tal legislação.  Já a necessidade de ordem judicial 

para retirada de conteúdo é um indicador de segurança jurídica para o usuário e uma forma de coibir  

práticas abusivas e arbitrárias na gestão do conteúdo na rede por parte de governos, provedores e 

corporações. A existência de mecanismo de bloqueio, por outro lado, ataca diretamente o princípio 

da neutralidade da rede, na medida em que impõe o controle do tráfego e a discriminação necessária 

dos pacotes. 

A construção de indicadores de liberdade e privacidade na rede apenas em termos formais, 

pode  implicar  no  reforço  do  argumento  de  que,  apesar  dos  lobbies  e  pressões  corporativas  e 

governamentais, os países ocidentais mantém a Internet livre, restringido a ideia de censura apenas 

aos países asiáticos e árabes nos quais está abertamente à cargo dos aparelhos de Estado. A ideia 

reiteradamente defendida por ativistas ligados não apenas aos direitos da internet, mas também aos 

direitos civis e do consumidor, é de que a  Internet está sob ataque, porque observa-se um amplo 

movimento técnico-jurídico para que a camadas da rede se fundam sob um mesmo controle, ou seja,  

para que as empresas que controlam a infraestrutura controle também o fluxo da informação. Essa 

fusão ataca direta e violentamente o princípio da neutralidade, garantido exatamente pela separação 

do controle das camadas - ou melhor dizendo, pela garantia do não controle. 

Na  nossa  pesquisa  comparativa,  os  eixos  se  deslocam  dos  aspectos  mais  formais  das 

dificuldades de acesso e/ou barreiras técnicas, como no caso do relatório da Freedom House, para 

compreender  o  contexto  macro-político  em que  estão  inseridos  as  normativas  jurídicas.  Nesse 

sentido,  nos  cabe  questionar  e  relativisar  a  posição  dos  EUA,  como  uma  das  nações  melhor 

colocadas no ranking de países com melhor garantia de acesso livre a rede, principalmente após o 

governo admitir que realiza monitoramento expressivo, sem ordem judicial, dos principais serviços 

de comunicação web. É um caso claro que mais regulação significa menos direitos. 

De outra parte, há um extenso número de países que aprovaram legislações que garantem 



juridicamente a  manutenção da neutralidade da rede,  como Chile,  Colômbia,  Equador,  México, 

Peru, Holanda, Bélgica, entre outros. Entretanto, estas prerrogativas estarão garantidas na medida 

que  os  grandes  provedores  de  serviço,  a  maioria  notadamente  hospedada  nos  EUA,  passem a 

atender as legislações locais, ou seja, a disputa entre o global e local assume contornos multilaterais 

em que as pressões corporativas ditam as principais regras da rede.
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